ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT PEL QUAL ES
FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE CARPES DESMUNTABLES I ELS SEUS ELEMENTS
ADICIONALS.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

b) Número d'identificació: 820090004
c) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Cultura

d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Nombre d'expedient: N801/2022/000038

2. Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Domicili: Pl. de l'Ajuntament, 1
Localitat i codi postal: Sant Boi de Llobregat CP: 08830
Codi NUTS: ES511
Tel.: 93 635 12 39 Fax: 93 630 18 56
A/e: contractacio@santboi.cat
www.santboi.cat
Adreça d'Internet del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/6015697/customProf
Horari d'atenció: Departament de Contractació i Compres, de 8 a 15 hores, de dilluns a
divendres.

3. Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Subministrament i col·locació de carpes desmuntables i els

seus elements addicionals

Admissió de pròrroga: Sí
Divisió en lots i nombre de lots: No

CPV:

CPV: 39154100-7
Descripció CPV: Stands d’exposició
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d'expedient: Subministres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
d) S'aplica un acord marc: No
e) S'aplica subhasta electrònica: Si/No

5. Pressupost
Pressupost de licitació: 8.945 euros
Valor estimat del contracte: 26835.0

6. Garanties
Provisional : No
Definitiva : Sí

7. Requisits específics de la contractista
Solvencia:
Econòmica i financera: Volum anual de negocis d’1,5 el pressupost màxim de
despesa, referit al millor exercici dins els tres últims disponibles.
Tècnica o professional:
a) Haver-se realitzat un mínim de 12 subministraments de la mateixa naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims
anys. Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa
que el que constitueix l’objecte del contracte, s’han de tenir en compte els tres primers
dígits dels codis respectius de la CPV.
b) Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar tota la
informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant de les carpes
com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits,
específicament pel que fa al certificat de solidesa, especialment per prevenir riscos en
casos de ventades.

8. Criteris d'adjudicació
Criteris d’adjudicació quantificables de manera automàtica
1. Per la oferta econòmica fins a 55 punts.
Items materials Puntuació

2. Per la utilització de tecnologia LED en els sistemes addicionals d’il·luminació, 15
punts.
3. Per la millora en el termini de substitució per causes accidentals, de vandalisme o
impossible reparació. A raó de 5 punts per 1h de millora, fins a 15 punts.
4. Per la millora en el termini de retirada dels materials. A raó de 7,5 punts per 1h de
millora, fins a 15 punts.
9. Condicions particulars per l'execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
L'empresa contractista vetllarà perquè en l'execució del contracte tots els productes
que s'utilitzin provinguin d'empreses que compleixin amb les normes internacionals
aprovades per l'Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment,
tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l'oportunitat de treball decent i
millorar la protecció social.
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en
qualsevol moment de l’execució.
Adopció de bones pràctiques ambientals durant l’execució del contracte com la gestió
de productes utilitzats i el seu embalatge, els indicadors de consum de materials i el
sistema i eficiència del transport utilitzat.
S’acreditarà davant el responsable del contracte amb la documentació tècnica o
administrativa que justifiquin aquestes accions, a presentar durant el període
d’execució del contracte i mitjançant el registre general d’entrada de l’Ajuntament.
10. Presentació de les ofertes

-

Data límit: El termini per a la presentació de proposicions és de 10 dies hàbils
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de
Contractant.

- Documentació que cal presentar:
El contingut de l’oferta haurà de constar de:
1. Annex I Formulari 3 Declaració responsable simplificat abreujat.
2. Annex II Formulari 15 Oferta econòmica per preus unitaris.
3. Annex III Formulari 16 Proposta tècnica criteris automàtics
4. Annex IV Formulari 22 Declaració disposició de pla d’igualtat
- Forma de presentació: segons clàusula 15 del PCAP
-

Presentació d'ofertes electrònica:

Sant Boi de Llobregat, 25 d’abril de 2022

